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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-99-П/
за прекратяване на административна процедура

С вх. № ПД-3021 от 07Л 0.2022 г. в РИОСВ-Бургас от „Новатех Лаборатории“ ЕООД е 
внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) за: „Изграждане 
на фотоволтаична електрическа централа -  1,6 MW в ПИ 46663.52.591 и ПИ 46663.52.592 по 
КККР на гр. Малко Търново, община Малко Търново“.

С вх. № ПД-3021(1)/14.10.2022 г. е внесена допълнителна информация, включваща 
подписана последната страница от уведомлението, пълномощно на представляващия 
дружеството и обява за инвестиционното предложение в местен вестник.

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС, с протокол от 11.11.2022 г. е осигурен обществен 
достъп до уведомлението по чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС и с писмо изх. № ПД- 
3021 (2)/14.11.2022 г., Директорът на РИОСВ-Бургас уведомява Кмета на община Малко 
Търново за задълженията му по чл.95, ал.1 ог Закона за опазване на околната среда.

С писмо с изх. № ПД-3021(3)/21.11.2022 г, на основание чл. 5, ал. 4 от НУРИОВОС, в 
срок до 30.11.2022 г., е изискано от възложителя да представи следната допълнителна 
информация:

1. Заповед за одобрен ПУП за имотите, обект на разглеждане;
2. Необходимост от изграждане на обслужващи обекти в разглежданата територия.
3. Становище за условията и начина на присъединяване на предвидения енергиен парк 

към електроразпределителната мрежа от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
4. Необходимост от изработване на ГТУП-ПП за трасето на кабела за присъединяване на 

предвидения енергиен парк към електроразпределителната мрежа;
5. Координатен регистър на трасето на кабела за присъединяване.
6. Становище от главния архитект на Община Малко Търново, относно предвижданията 

по действащия ОУП от 2018 г. на Община Малко Търново за имоти с идентификатори 
46663.52.591 и 46663.52.592 по КККР на гр. Малко Търново, както и за имотите през 
които ще премине трасето за присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната 
мрежа.

7. Копие на писмо изх. №26-00-583/04.05.2011 г. на МОСВ, с което е определено, че 
имот 46663.52.477 по КККР на гр. Малко Търново не попада в границите на ПП 
„Странджа“.
Писмо с изх. № ПД 3021 (3)/21.11.2022 г, е получено на 29.11.2022 г., видно от 

известие за доставяне ИД PS 8000 02VR8Q В.
В рамките на указания срок, както и до датата на издаване на настоящото решение, 

изисканата информация не е представена в РИОСВ-Бургас.
Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 5, ал. 

5 от НУРИОВОС
РЕШИХ:

Прекратявам административната процедура за „Изграждане на фотоволтаична 
електрическа централа -  1,6 MW в ПИ 46663.52.591 и Г1И 46663.52.592 по КККР на гр. 
Малко Търново, община Малко Търново“ с възложител: „Новатех Лаборатории“ ЕООД.

Прекратяването на процедурата с настоящото Решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.
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Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му чрез 
директора на РИОСВ-Бургас прад-еьответния административен съд по реда на чл.133 
от Административно-проц^суалник^
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Директор на РИОСВ-Бур
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